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أثر السياق يف توجيه القراءات
واختيارها عند اإلمام الواحدي رمحه اهلل
تعاىل يف تفسريه البسيط ،سورة البقرة
أمنوذجاً
خالف األصل عند احلنابلة دواعيه،
األستاذ املشارك الدكتور
وصوره ،ومقاصده دراسة استقرائيَّة
أريج بنت فهد عابد اجلابري
حتليليَّة
رغد هاشم إمساعيل
املسائل اليت نقل الزركشي االتفاق عليها
أ.م.د .إمساعيل خليل فرحان
يف مباحث املفهوم ،دراسة تطبيقية
الفروق األصولية يف حاشية ابن عابدين
م.م .مصطفى حممد حامد
«الفرق بني الظن وغلبة الظن أمنوذجاً»
أ.م.د .قيصر محد عبد
دراسة أصولية مقارنة
مظهر احلقائق اخلفية من البحر الرائق
السيد مصلح حسن علي
لألمام خري الدين الرملي احلنفي (املتوفى
سنة 1081 :هـ) من بداية كتاب الصالة إىل أ.د .حممد نبهان إبراهيم رحيم
باب األذان ،دراسة وحتقيق
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات،
السيد عبد احلميد محيد مجعة
دراسة فقهية مقارنة ،كتاب الوالء واملدبر
أ.د .حممد عبيد جاسم
أمنوذجا
السيدة إيالف خري اهلل أمحد
أ.م.د .ياسر إحسان رشيد

التأصيل الشرعي ملبدأ تفريد العقوبة يف
القانون العراقي

ترجيحات ابن الفرس األندلسي الفقهية
يف كتابه أحكام القرآن (سورة املائدة)
8
دراسة مقارنة املسائل متعلقة بالصيد
أمنوذجا
االستثناءُ يف اإلميانِ عند اإلمامِ البدرِ
 9الزَّركشيَّ يف كتاِبهِ تشنيفِ املَسامعِ جبم ِع
اجلوامع
 10دور الدعاة يف اإلعالم املعاصر

أ.م.د .باقر جواد مشس الدين
الربيفكاني

حبث يف

الصفحة

التفسري

24-1

أصول
الفقه

90-25

أصول
الفقه

122-91

أصول
الفقه

146-123

الفقه

198-147

الفقه

224-199

الفقه

270-225

السيد ثامر حسني علي
أ.م.د .باسم حممد عبيد

الفقه

296-271

السيدة مروة محيد صليب
أ.م.د .حسني علي عبد اهلل

العقيدة

326-297

أ.م.د .نزار عامر حسني

الفكر

352-327

)5(
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السيد مصلح حسن علي
 حممد نبهان إبراهيم رحيم.د.أ

ملخص باللغة العربية

،الغر الميامين
ّ  وصحابته،محمد معلّم أحكام الدين
ّ  والصالة والسالم على نبينا،الحمد لل رب العالمين
 إن التراث اإلسالمي الذي تركته لنا أعالم هذه األمة.والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
، ونحن لسنا سوى أقالم تعاملت مع جزء صغير من ذلك التراث العظيم،المحمدية ال ينفذ وال ينتهي
 وفي قسم،فتحريت فيه مجموعة من القضايا الفقهية التي تناولها العالمة الرملي على البحر الرائق
 وكان عملي في البحث تحقيق جزء منه من بداية المخطوطة، تناولت كتاب الصالة وأحكامها،العبادة
 ثم خرجت اآليات القرآنية، تم الجمع بين النسخ األربع مع بعضها البعض.إلى صالة المريض
 ثم ثبت، وعمل الهوامش، وتعريف المعلومات والكتب، وتوثيق الكتب والمصادر،واألحاديث النبوية
.المراجع والمصادر
 التحقيق، الصالة، الرملي:الكلمات المفتاحية

MUDHHER AL-HAQAE'Q AL-KHAFIA MN AL-BAHR AL-RAE'Q BY
IMAM KHAIR AL-DIN AL-RAMLI (D. 1081 A.H) CHAPTER OF
PRAYER TO ATHAN, INVESTIGATED STUDY
Mr. Musleh Hassan Ali
Prof. Dr. Muhammad Nabhan Ibrahim

Summary:
Praise be to God, and may blessings and peace be upon the Messenger
of God and his family, companionship, and those who followed him. The
Islamic heritage that the flags of this Muhammadiyah nation left for us
does not run out or end, and we are nothing but pens. I dealt with a small
part of that great heritage, so I investigated a set of jurisprudential
issues that were dealt with by the sand sign on the clear sea, and in the
section of worship I dealt with the prayer book and its strings, and my
work in research was to achieve a part of it from the beginning of the
manuscript to the prayer of the patient. The four copies were combined
with each other, then the Qur’an verses and the hadiths of the Prophet
came out, documentation of books and sources, the definition of
information and books, and the work of the margins, then it was proven
for references and sources.
Keywords: sandblasting - prayer - investigation.
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املقدمة

الحمد لل والصالة والسالم على رسول الل وعلى آله وصحبة ومن وااله ...أما

بعد:
فالتراث اإلسالمي الذي خلفه لنا أعالم هذه األمة ال ينضب وال ينتهي ،وما نحن
إال أقالم ومداد نسطر ونظهر ذلك التراث ونزيل ما غبش على بعضه ،ونخرجه إلى نور
المعرفة والعلم ،وهذا هو واجب طالب العلم وشغله الشاغل ،وهذا البحث جزء يسير لذلك
الواجب ،إذ تطرقت إلى جزئية بسيطة من جزئيات ذلك التراث العظيم فحققت مجموعة
مسائل فقهية تناولها العالمة خير الدين الرملي على البحر الرائق ،فجاء هذا البحث مستال
من رسالة ماجستير كتبتها في قسم الفقه وأصوله بكلية العلوم اإلسالمية – جامعة األنبار.
تناولت في هذا البحث كتاب الصالة وبعض أحكامها ،وهو في النسخة األصل
لوحتان ،وبالتحديد من اللوحة رقم (/15أ ) إلى نصف اللوحة رقم (/17أ ) .
وقد اقتضت طبيعة البحث أن تتضمن مقدمةً وقسمين وخاتمة:
القسم األول :دراسة في حياة المؤلف وآثاره العلمية ووصف المخطوط.
القسم الثاني :تحقيق المتن الذي خصصته لهذا البحث.
فما كان من توفيق وسداد فمن الل وحده فله الحمد وله الشكر ،وما كان من
تقصير أو خطأ فحسبي أنني اجتهدت وأستغفر الل على ذلك.
والحمد لل رب العالمين..
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املبحث األول:
املطلب األول:

القسم األول
دراسة يف حياة املؤلف
حياته ونشأته
امسه ولقبه ووالدته ووفاته

أوال :اسم المؤلف ونسبه :هو الشيخ العالمة :خير الدين بن أحمد بن نور الدين
()1

علي بن زين الدين

()2

بن عبد الوهاب األيوبي

()3

العليمي الفاروقي الرملي

الحنفي(.)4

ثانيا :لقبه وكنيته :يلقب بـ(الخير الرملي) أو (الرملي خير الدين) الحنفي( ،)5أو

(شيخ الفتيا) ،ويكنى بـ(أبي محيي الدين) وهو ولده الذي مات في حياته ،وحزن عليه

حزناً شديداً(.)6

( )1قد جاء زيادة السم جده بعد زين الدين بـ(عبد الواحد) ،كما في كتاب هدية العارفين ألسماء المؤلفين وآثار

المصنفين ،إلسماعيل باشا البغدادي ،358/1 :وهو ما تفرد به عن غيره من المصادر؛ مطبعة وكالة
المعارف الجليلة ،ط1967 ،2م.
( )2األيوبي :نسبة الى أحد أجداده ،والعليمي :نسبة للولي المشهور (علي بن عليم) وهو أحد أجداده أيضاً،
والفاروقي :نسبة للفاروق سيدنا عمر بن الخطاب  .ينظر :خالصة األثر في القرن الحادي عشر،
المحبى (ت1111هـ) ،تحقيق محمد حسن ،131/2 :برقم ( ،)410دار الكتب
لمحمد أمين بن فضل الل
ّ
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط2006 ،1م.
( )3الرملي :نسبة للرملة :وهي مدينة عظيمة بفلسطين بينها وبين بيت المقدس ثمانية عشر ميالً؛ ينظر :معجم
البلدان ،لياقوت بن عبد الل الحموي البغدادي توفي سنة (ت62هـ) 69/3 ،مطبعة دار الكتاب العربي،
بيروت ،لبنان.
المحبى (ت1111هـ) ،مطبعة
( )4ينظر :خالصة األثر في القرن الحادي عشر :محمد أمين بن فضل الل
ّ
مكتبة خياط ،بيروت ،لبنان؛ ودار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2006 ،1م131/2 ،؛ هدية العارفين ألسماء
المؤلفين وآثار المصنفين ،إلسماعيل باشا البغدادي ،مطبعة وكالة المعارف الجليلة ،ط1378 ،2هـ-
1967م358/1 :؛ األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين ،لخير
الدين الزركلي  ،327/2دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1979 ،4م ،ومعجــم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب
العربية ،لعمر رضا كحالة ،132/4 ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
( )5ينظر :المصادر السابقة نفسها.
الدر المختار ،للعالمة محمد أمين الشهير بـ(ابن عابدين)( ،ت1255هـ)،
( )6ينظر :حاشية ّ
رد المحتار على ّ
 ،5/1دار الفكر ،بيروت ،ط1386 ،2هـ.
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ثالثا :والدته ووفاته :ولد في مدينة الرملة بفلسطين سنة (993هـ) في أوائل شهر
رمضان المبارك؛ وتوفي في المدينة نفسها سنــة (1081هـ) ليلــة األحد قريب الفجر مـن
يوم ( )27رمضان بعــد عمـ ٍـر تجاوز الثمانين سنـة (رحمه الل تعالى)(.)1

املطلب الثاني:

شيوخه وتالمذته ومكانته العلمية

أوال :مشايخه :تتلمذ اإلمام الرملي الحنفي على كثير من علماء عصره سنذكر
منهم ما يأتي:
 -1العالّمة الشيخ محمد بن عمر بن محمد سراج الدين الحانوتي الحنفي توفي
سنة (1010هـ)( ،)2ق أر عليه دروساً من كنز الدقائق ،وغيره ،وقد أجازه في
أوسط شهر محرم لسنة (1009هـ).
 -2الشيخ سالم بن محمد عز الدين بن محمد عز العرب أبو النجا السمهوري
المصري المالكي محدث األزهر ق أر عليه الحديث توفي سنة (1015هـ)(.)3
 -3الشيخ محمد بن تقي الدين أبو بكر بن داود بن عبد الرحمن العلواني الحموي
أبو الفضل المحبي الدمشقي ،ق أر عليه األصول ،وعمدة الحكام في الفقه توفي
سنة (1016هـ)(.)4
 -4الشيخ فائد بن مبارك البياري المصري األزهري الحنفي ،أكثر الشيخ خير
الدين الرملي من التردد عليه واألخذ عنه توفي سنة (1016هـ)(.)5
( )1ينظر :خالصة األثر للمحبي ،137–131/2 :وهدية العارفين للباباني ،358/1 :واألعالم للزركلي:
.327/2
( )2ينظر :المصدر السابق نفسه ،76/4 :واألعالم لخير الدين الزركلي.317/6 :
( )3ينظر :خالصة األثر للمحبي.204/4 :
( )4ينظر :هدية العارفين للباباني ،591/1 :واألعالم للزركلي.59/6 :
( )5ينظر :خالصة األثر للمحبي ،254/3 :هدية العارفين ،430/1 :واألعالم للزركلي.125/5 :
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 -5الشيخ أبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن علي بن وفاء الشنواني
الشافعي المصري ،وأخذ عنه النحو ،والفرائض توفي سنة (1019هـ)(.)1
 -6الشيخ سليمان بن عبد الدائم البابلي المصري الشافعي الفقيه ،أخذ عنه النحو
وغيرها من العلوم الشرعية ،توفي سنة (1026هـ)(.)2
 -7الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي الالقاني المصري أخذ عنه كتب
العقائد كالجوهرة ،وشرح العقائد للسعد وغيرها من العلوم الشرعية ،توفي سنة
(1041هـ)(.)3
بعض من تالميذه:
ثانيا :تـالمذته :فيما يأتي ٌ
 -1ولده الشيخ محيي الدين بن خير الدين الرملي توفي سنة (1071هـ) وهو َمن
جمع ورتب الفتاوى الخيرية لوالده خير الدين الرملي من أولها إلى باب المهر،

ومات في حياة والده ،فحزن عليه حزناً شديداً.
 -2ولده الشيخ نجم الدين محمد بن خير الدين بن احمد الرملي (م-1066
()4

ت1113هـ) بينما ذهب صاحب هدية العارفين أن وفاته سنة (1121هـ)

وهو من جمع حواشي والد التي نحن بصدد تحقيقها في هذا المخطوط ،وله
عده منها تجريد حاشية والده على جامع الفصول ،ونتائج األفكار على
كتب ّ
منهج الغفار في فروع الفقه(.)5

( )1ينظر :خالصة األثر للمحبي ،79/1 :واألعالم للزركلي.63-62/2 :
( )2ينظر :خالصة األثر للمحبي.212/2 :
( )3ينظر :المصدر السابق نفسه ،6/1 :هدية العارفين للباباني.16/1 :
( )4ينظر :إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ،إلسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم (ت1339هـ)
 ،576/2دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط2003 ،2م ،واألعالم للزركلي ،119/6 :وهدية العارفين
للباباني.202/2 :
( )5ينظر :خالصة األثر للمحبي.124/4 :
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 -3الشيخ إبراهيم بن سليمان الجينيني توفي سنة (1108هـ).
 -4السيد الهمام الشيخ محمد بن السيد كمال الدين بن حمزة النقيب توفي سنة
(1085هـ) .وأوالده الثالثة وهم :السيد عبد الرحمن والسيد عبد الكريم والسيد
إبراهيم(.)1
 -5العالّمة محمد بن حسن الشهير بابن عجالن نقيب دمشق ،توفي سنة
(1096هـ)(.)2
 -6الشيخ محمد بن تاج الدين بن محمد المقدسي األصل والرملي المولد والمنشأ
الحنفي مفتي الرملة ،وهو ابن أخت شيخ اإلسالم خير الدين الرملي توفي
سنة (1097هـ).
 -7الشيخ عيسى بن محمد الثعالبي المغربي نزيل المدينة المنورة ثم مكة المكرمة
عالم المغربين والمشرقين توفي سنة (1080هـ)(.)3
 -8الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد الرحمن الخياري المدني الشافعي وخطيب المسجد
النبوي الشريف توفي سنة (.)4()1083
- 9العالّمة المحقق الكبير محمد بن سليمان السويسي المغربي نزيل مكة
المكرمة(.)5

( )1ينظر :خالصة األثر للمحبي.124/4 :
( )2ينظر :المصدر السابق.139-134/3 :
( )3ينظر :المصدر السابق نفسه.124/4 :
( )4ينظر :المصدر السابق نفسه.25/1 :
( )5ينظر :كشف الظنون للحاجي خليفة مصطفى بن عبد الل القسطنطيني الحنفي توفي سنة (1067هـ)،
 ،232/6دار كتب الفكر ،بيروت1999 ،م ،خالصة األثر :للمحبي  ،64/4وهدية العارفين للباباني:
.606/1
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ثالثا :مكانته العلمية :كان الشيخ خير الدين الرملي إمام عصره في العلوم الشرعية،
وشيخ الحنفية في زمانه ،وكان متقناً للعلوم العقلية ،والنقلية حتى شهد له بذلك أهل عصره
ومن ترجم له من العلماء بعلو مكانته العلمية،
من مشايخه الذين أجازوه بها ،وباإلفتاءَ ،
وجاللة قدره عند الخاصة ،والعامة؛ قال عنه المحبي في ترجمته للشيخ خير الدين الرملي
(اإلمام المفسر المحدث الفقيه اللغوي الصرفي النحوي البياني العروضي المعمر شيخ
الحنفية في عصره)(.)1

( )1ينظر :خالصة األثر للمحبي.134/2 :
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املــبحث الثاني:
حالته السياسية واالجتماعية واالقتصادية

املطلب األول:

احلالة السياسية

عاش الشيخ في زمن الدولة العثمانية ،وهي في أوج اتساعها ،وبسط نفوذها
ومبادئها اإلسالمية على العالم العربي ،واإلسالمي بعد انزواء فتوحاتها للشرق األوربي،
فكان العصر السياسي الذي عاشه الشيخ خير الدين الرملي في هذه الفترة عص اًر فيه من
االضطرابات السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،وتراجع بعض السالطين والوالة عن
مبادئ اإلسالم وجلب بعض القوانين الغربية ،وانغماسهم بملذات الحياة ،واهمالهم
وانشغالهم عن حال المسلمين ،فكان ذلك سبباً في ابتعاد الشيخ خير الدين الرملي عن
السالطين ،والوالة إالّ للمصالح العامة ،والضرورة ،ولكن مع هذا كله فقد كانت له مكانة
ومهابة محترمة مرموقة ويسعى إليه األمراء ،والوزراء ،والقضاة ،وأهل السياسة ،فعندما
عاد الشيخ خير الدين الرملي من األزهر في ذي الحجة سنة (1013هـ) فاجتمع في
عودته بعلماء غزة ،وبحاكمها األمير أحمد بن رضوان فأكرمه ،واعتنى به ،وأقام ببلده ثم
أخذ اإلقراء ،التعليم ،واإلفتاء ،والتدريس ،واألمر بالمعروف ،والنهي المنكر ،وهناك أشتهر
بعلمه ،وشاعت فتاواه في األفاق ،وكانت الرملة في زمانه أعدل البالد(.)1

( )1ينظر :خالصة األثر للمحبي ،136-134/2 :وشذرات الذهب في أخبار َمن ذهب لعبد الحي بن أحمد
الحنبلي الدمشقي (ت1089هـ)  ،377 -375/4دار الكتب العلمية ،بيروت ،وتاريخ الدولة العثمانية
العلية والمسمى (التحفة الحليمة في تاريخ الدولة العلية) إلبراهيم بك حليم ،ص ،211-139مؤسسة
المختار ،القاهرة ،ط2004 ،1م ،والدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط لعلي محمد علي
الصالبي ،ص ،285 -255مكتبة اإليمان ،المنصورة ،مصر2006 ،م.
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املطلب الثاني:

احلالة االجتماعية واالقتصادية

أوال :الحالة االجتماعية:

كانت حياته االجتماعية مفعمة بالخير ،والبركة ،والنفع لآلخرين من أبناء أهله،
وأقاربه ،وجيرانه ،وأتباعه من طالب العلم ،وأحبابه ،وأهل بلده ،وما حولها من أبناء
مجتمعه ،ومن بعدهم ،وعلى مختلف طبقاتهم من الفقراء ،والمساكين ،ومتوسطي الحال،
واألغنياء ،واألمراء ،والوزراء ،والقضاة ديناً ،ودنيا ،فكان حريصاً على إفادة الناس ،وجبر
خواطرهم مكرماً للعلماء ،وطلبة العلم غيو اًر عليهم ناص اًر مدافعاً عنهم ما استطاع؛ وكان
أبهى الناس وجهاً َمن اجتمع به ال يكاد ينساه لكثرة تواضعه ،ولين جانبه ،وحسن
مصاحبته ،وكثرة فوائده ،وفصاحة منطقه ،وصدق لهجة ذو فراسة إيمانية ،وحكمة لقمانية
متين الدين ،واكرامه للوارد عليه ،ومجلسه محفوظ من الفحش ،والغيبة؛ وال يخلوا وقت من
أوقاته إالّ فيه فائدة من كتابة أو مراجعة لمسائل فقهية ،وتحريرها(.)1

ثانيا :الحالة االقتصادية:
أما حالته االقتصادية فهي كانت ميسورة جداً؛ ألنه صاحب أمالك لعقارات،
وبساتين ،وقد حصل على أغلب هذه األموال بعد عودته من األزهر ،واقامته في غزة،
وأغلب هذه العقارات كانت من بنائه ،فهو يجد فن البناء ،والعمارة ،والفالحة كذلك ،وهو
الذي أخذ بغرس األشجار بيده من الكروم ،والتين ،والزيتون ،ومختلفة األشجار من الفواكه،
وقد تعلم فن الحالقة من شيخه فايد عندما كان يطلب العلم في األزهر ،وعند تعلمه
الحالقة وهب له شيخه موسين ،وحجر مسن؛ وكان يأكل من كسبه الحالل ،ولم يتعرض
من الجهات ،واألوقاف لشيء من أمواله.

( )1ينظر :خالصة األثر للمحبي.136-135/2 :
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املبحث الثالث:

دراسة يف املؤلَّف املخطوط

قبل الدخول إلى مطالب هذا المبحث البد من القول أن هذا المخطوط عبارة عن
تعليقات وحواشي متفرقة كتبها اإلمام خير الدين الرملي الحنفي ،حيث تبين من طريقة
عرضه للتعليقات أنه أراد أن يكون كتابه مفس اًر لما أغلق في البحر الرائق شرح كنز
الدقائق ،ثم إضافة ما يوضح عباراته ويبين مصطلحاته.

املطلب األول:

توثيق عنوان الكتاب ونسبته إىل مؤلفه

نستطيع أن نجزم أن عنوان المخطوط هو (مظهر الحقائق الخفية من البحر
الرائق)؛ ألن جماعه نجم الدين الرملي الحنفي ابن خير الدين الرملي ذكر ذلك في مقدمة
كتابه في اللوحة األولى من المخطوط فقال" :يقول اضعف خلق الل أجمعين ،وأفقرهم إلى
عفو رب العالمين ،نجم الدين بن المؤلف ،وهو العالمة األوحد ،والرحلة األمجد ،والعلم
المفرد ،نعمان عصره ،ويعقوب دهره ،ومحمد مصره ،إنسان عين العالمين ،وروح جسد
العارفين وقدوة المفيدين ،وعمدة المستفيدين ،شيخ اإلسالم والمسلمين ،ذخيرة المفتين،
شيخي الشيخ خير الدين أمين :هذه وسائط قالئد وفرائد فوائد ومسائل مهمة ،وقضايا جمة
جمعتها وجدتها على هوامش البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،لحضرة األستاذ الوالد المذكور

بخطه وتحرير اجتمع شمله وانتظم وصار كتابا مستقال ،وثم سميته بمظهر الحقائق الخفية
من البحر الرائق."...

املطلب الثاني:

مصادر املؤلف فيه

مع أن المخطوط يعد كتابا فقهياً إال أن المؤلف اعتمد فيه على كثير من المصادر
المتنوعة العلم كالكتب الحديثية واللغوية ،ومن جملة ما اعتمد عليه من المصادر ما يأتي:
ِ
ي
 -1كتاب الجوهرة النيرة :أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبِيد ّ
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اليمني الحنفي (ت800هـ).

 -2كتاب النهاية :ا ْلح َس ْين بن على بن حجاج بن على السغناقي ا ْلفَِقيه ا ْل َح َن ِف ّي
نزيل حلب (ت711هـ).
 -3شرح منهج الطالب :أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري
الشافعي (ت926هـ).
السنيكي المصري
ّ
 -4شرح ُم َق ّد َمة الغزنوي :ابن الضيا محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن محمد

بن محمد بن عمر بن يوسف بن علي بن إسماعيل البهاء الصاغاني

(ت854هـ).

املطلب الثالث:

منهجه املؤلف يف كتابه

الذي يطلع على كتاب مظهر الحقائق لخير الدين الرملي يتبين أن منهجه فيه
كاآلتي:
 -1في بعض المسائل التي يتطرق إليها الرملي رحمه الل نراه يعقب على شارح
اء غير ما يقوله ابن نجيم ،ومن ذلك ما ذكره في مسألة فرض
كنز الدقائق ،فيذكر آر ً
الصالة حيث قال" :قوله :وكان فرض الصلوات الخمس ليلة المعراج إلى آخره ،أقول:
قال بعضهم :فرض الصالة نزل بمكة قبل الهجرة بعد اثنتي عشر سنة من النبوة ،ومن
قبل كانوا يسبحون ويهللون"(.)1
 -2في بعض األحيان يعلل لما يذكره ابن نجيم في البحر ،فيأتي بأدلة تعضد
كالم ابن نجيم بالنص أو بالعقل.

( )1صفحة ( )180من هذا البحث.
158

()5

املبحث الرابع:
املطلب األول:

منهج التحقيق ووصف النسخ اخلطية
منهج التحقيق

قمت بتحقيق النص وفق الخطوات اآلتية:

 -1حصلت على أربع نسخ من المخطوط ،فاتخذت نسخة منها هي األصل التي
اعتمدتها ورمزت إليها بحرف ( أ ) ،وهي نسخة واضحة تقريباً ،وفيها سقط قليل ،وعندما
أجد اختالفاً في الجمل أو الكلمات فيما بين النسخ أختار اللفظ الذي أراه هو الصحيح،
اعتمد
أو األحسن ،أو األقرب إلى ذلك وأستعين بالمصادر الموجودة التي وثّ ْقت منها ،و ْ
عليها المؤلف وخاصة إذا ورد مثل هذه النصوص فيها ،وأقوم بتثبيته في صلب الكتاب

ثم أشير إلى ذلك في الهامش.
 -2رقمت صفحات النسخ من ( )1إلى نهاية حصتي في كل نسخة ،وقد أشرت
في صلب الموضوع إلى بداية كل صفحة من كل لوحة من النسخة األصل؛ ليعرف من
أين تبدأ اللوحة والى أين تنتهي ،فمثالً (ظ/15/أ) أي :ظهر اللوحة الخامسة عشر من
أي :وجه اللوحة السادسة عشر من النسخة (أ)
النسخة (أ) وهي األصل ،و(و/16/أ) ْ

وهي األصل ...وهكذا إلى نهاية كل نسخة.

 -3عزوت اآليات القرآنية إلى مواضعها في سورها وأرقامها.
 -4قمت بتخريج األحاديث واآلثار وحكمت عليها من مصادرها المعتمدة.
مظانها ومصادرها.
 -5قمت بتوثيق النصوص المنقولة من
ّ
 -6ترجمت لألعالم الواردة في نص الكتاب.

 -7بينت معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان ،مع اإلشارة إلى مصدر البيان
من كتب المصطلحات ،والمعاجم اللغوية ،والتعاريف ،وكتب الفقه.
 -8وضحت النص بما يتطلب الخط العربي من التنقيط ،والترقيم ،والرموز،
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والعالمات ،الدالة على الوقف ،واالبتداء ،واالستفهام ،والتعجب ،وما إلى ذلك
 ّإال ناد اًر معتمدا في ذلك على قواعد اإلمالء المعاصر. -9وضعت ما بين معقوفين هكذا في المتن [ ]...العبارات الزائدة على النسخة
(أ) وأشرت إلى ذلك في الهامش.
 -10إذا وضعت عنواناً يبين ما تتضمنه المسألة أو الباب؛ أجعل ذلك بين معقوفتين
[.]...

املطلب الثاني:

وصف املخطوط ونسخ مصورة منه

أوال :وصف المخطوط:

استطعت بفضل الل تعالى  أن أحصل على أربعة نسخ للمخطوط ،اعتمدت
األولى أصال ورمزت لها بحرف ( أ ) وقابلتها على النسخ الثالثة الباقية التي رمزت إليها
بحرف (ب) و(ج) و(د).
وفيما يأتي وصف لكل نسخة من المخطوط.
أوالً :النسخة (أ)
عدد أوراقها295 :
عدد أسطر الصفحة23 :
عدد كلمات السطر 9 :تقريباً
تأريخ النسخ1148 :
نوع الخط :نسخ.
اللغة :عربي.
القياس ،16 × 20 :عدد المجلدات.1 :
األوقاف :أحمد بن محمد السحيمي ،أوقف على طلبة العلم بالدرب األصفر
بالجمالية ،التملكات :أحمد بن يحيى الحسني الحنفي ،وحسين السادة الغزي الحنفي.
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أرقام الحفظ 249( :فقه حنفي)  .5356األعالم (.)327 /2
عدد اللوحات التي حققتها في البحث المستل :لوحة واحدة ووجه للوحة ثانية.
ثانيا :النسخة (ب).
عدد أوراقها325 :
عدد أسطر الصفحة25 :
عدد كلمات السطر 10 :تقريباً
تأريخ النسخ1285 :
نوع الخط :نسخ.
اللغة :عربي.
القياس ،16.5 × 23.5 :عدد المجلدات.1 :
الناسخ :جالل زيادة الحسيني.
أرقام الحفظ 356( :فقه حنفي)  .7537األعالم (.)327 /2
عدد اللوحات التي حققتها في البحث المستل :لوحة واحدة ووجه للوحة ثانية.
ثالثا :النسخة (ج).
عدد أوراقها340 :
عدد أسطر الصفحة23 :
عدد كلمات السطر 9 :تقريباً
تأريخ النسخ1292 :
نوع الخط :نسخ.
اللغة :عربي.
اسم الناسخ :علي علي حسن الخلوتي
القياس.17.5 × 25 :
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أرقام الحفظ3784:
اسم المكتبة :مكتبة األوقاف في مسجد السيدة زينب مصر
عدد اللوحات التي حققتها في البحث المستل :لوحة واحدة ووجه للوحة ثانية.
رابعا :النسخة (د).
عدد أوراقها275 :
عدد أسطر الصفحة25 :
عدد كلمات السطر11 :
تأريخ النسخ1293 :
نوع الخط :نسخ.
اللغة :عربي.
الناسخ :علي علي حسن الحلواني.
القياس ،18 × 24.5 :عدد المجلدات.1 :
األوقاف :عبد القادر الرافعي ،تاريخ الوقف 1321 :هـ.
أرقام الحفظ 2091( :فقه حنفي)  26930الرافعي .األعالم (.)327 /2
عدد اللوحات التي حققتها في البحث المستل :لوحة واحدة.
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ثانيا :صور لنسخ المخطوط
واجهة المخطوط النسخة ( أ )
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بداية التحقيق النسخة ( أ )
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نهاية التحقيق النسخة ( أ )
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نهاية النسخة ( أ )
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النسخة (ب)
الورقة األولى من النسخة (ب)
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الورقة األولى من بداية التحقيق (ب)
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الورقة األخيرة من التحقيق (ب)

169

()5
الورقة األخيرة من النسخة (ب)
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النسخة (ج)
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النسخة (ج)
الورقة األولى النسخة (ج)
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الورقة األولى من بداية التحقيق (ج)
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الورقة األخيرة من النسخة (ج)
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النسخة د
الورقة األولى من النسخة (د)

175

()5
الورقة األولى من التحقيق (د)
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الورقة األخيرة من التحقيق (د)
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الورقة األخيرة من النسخة (د)

178

()5

كتاب الصالة

القسم الثاني
حتقيق النص

اج و ِهي لَيـلَةُ َّ ِ ِ
الصلَو ِ
ات الْ َخ ْم ِ
ش َرَة لَْيـلَةً
س ْب َع َع َ
س لَْيـلَةَ ال ِْم ْع َر ِ َ َ ْ
َوَكان فَـ ْر ُ
ض َّ َ
الس ْبت ل َ
الص َالةُ قَـ ْب َل
ت َّ
ش َر َش ْه ًرا ِم ْن َم َّكةَ إلى َّ
ضان قَـ ْب َل الْ ِه ْج َرِة بِثَ َمانِيَةَ َع َ
الس َم ِاء َوَكانَ ْ
َخلَ ْ
ت ِم ْن َرَم َ
ِْ ِ
الش ْم ِ
وع َّ
ال تعالى :ﲂ ﲃ
ص َالةٌ قَـ ْب َل غُ ُروبِ َها .قَ َ
ص َالةٌ قَـ ْب َل طُلُ ِ
س َو َ
ص َالتَـ ْي ِنَ :
اْل ْس َراء َ
ﲄﲅ ﲆ[ )1(غافر.]55 :
()2

قوله :وكان فرض الصلوات الخمس

()3

ليلة المعراج

إلى آخره.

أقول :قال بعضهم :فرض الصالة نزل بمكة قبل الهجرة بعد اثنتي عشر سنة من

( )1البحر الرائق.257/1 :
( )2إن ابن عباس وأبا حبة األنصاري كانا يقوالن :قال النبي  :ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه
صريف األقالم .قال ابن حزم وأنس بن مالك :قال النبي  :ففرض الل على أمتي خمسين صالة ،فرجعت
بذلك ،حتى مررت على موسى ،فقال :ما فرض الل لك على أمتك؟ قلت :فرض خمسين صالة ،قال:
فارجع إلى ربك ،فإن أمتك ال تطيق ذلك ،فراجعني فوضع شطرها ،فرجعت إلى موسى ،قلت :وضع
شطرها ،فقال :راجع ربك ،فإن أمتك ال تطيق ،فراجعت فوضع شطرها ،فرجعت إليه فقال :ارجع إلى ربك،
فإن أمتك ال تطيق ذلك ،فراجعته فقال :هي خمس وهي خمسون ،ال يبدل القول لدي ،فرجعت إلى موسى،
فقال :راجع ربك ،فقلت :استحييت من ربي ،ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى ،وغشيها
ألوان ال أدري ما هي ،ثم أدخلت الجنة ،فإذا فيها حبايل اللؤلؤ ،واذا ترابها المسك .أخرجه البخاري في
صحيحه 78/1 :رقم )349( :ومسلم في صحيحه 99/1 :رقم.)162( :
( )3المعراج :كل شيء عرجت فيه فصعدت من سفل إلى علو فهو معراج .ينظر :جمهرة اللغة.1241/3 :
قال الل تعالى :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋ اإلسراء ،1 :عن جابر بن عبد
الل  ،أنه سمع رسول الل  يقول :لما كذبتني قريش ،قمت في الحجر ،فجال الل لي بيت المقدس،
فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه ،صحيح البخاري ،52/5 :رقم.3886 :
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()1

النبوة] ،ومن قبل[

كانوا يسبحون ويهللون(.)2

وفرض الصوم نزل في شعبان في السنة الثانية من الهجرة(.)3
قيل :ليلتين خلتا منه بعد النبوة بخمسة عشرة سنة( ،)4فصام النبي ( ثمان
رمضانات خمس منها تسعة وعشرون والباقي ثالثون يوما)(.)5
وذكر النووي أنه صام تسع سنين ،وأن فريضته نزلت في شعبان (ظ/13/ب)
سنة اثنتين من الهجرة ،وفي هذا الشهر فرض استقبال الكعبة(.)6

ص َالةَ الْ َف ْج ِر
الس َؤ ُ
َك َذا فِي غَاية الْبَـيَان َوبِ َه َذا انْ َدفَ َع ُّ
ور َك ْي َ
ف تَـ َر َك النَّبِ ُّي َ 
ال ال َْم ْش ُه ُ
صبِيحةَ لَيـلَ ِة ِْ ِ
ِ
ص َال َة الْ َف ْج ِر أول
ض فِ َيها َّ
الصلَ َو ُ
اْل ْس َراء الَّتِي اُفْـتُ ِر َ
َ َ ْ
سَ ،وفي الْغَاية أن َ
ات الْ َخ ْم ُ
وب؛ ألن الْ َفجر صبِيحةُ لَيـلَ ِة ِْ ِ
ْج َو ِ
س فِي ال ُْو ُج ِ
الْ َخ ْم ِ
اب َع ْن الْ َف ْج ِر
َْ َ َ ْ
اج إلى ال َ
اْل ْس َراء فَـيُ ْحتَ ُ
الص ْب ِح َوالنَّائم غَ ْيـ ُر ُم َكلَّف(.)7
ْت ُّ
َوأجاب َعنْهُ ال ِْع َراقِ ُّي أنه َكأن نَائما َوق َ

( )1ما بين المعقوفتين :سقط من النسخة ( أ ).
( )2لم أجد لهذا الكالم من أثر ،ولعله يقصد الصالة لغة وهيه الدعاء.
( )3ينظر :البناية شرح الهداية للعيني ،4/3 :المجموع شرح المهذب للنووي.250/6 :
( )4ينظر :شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة.272/1 :
( )5صام رسول الل  رمضان تسع سنين ألنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفي النبي 
في شهر ربيع األول سنة إحدى عشرة من الهجرة ،المجموع شرح المهذب.250/6 :
( )6ينظر :المجموع شرح المهذب للنووي.250/6 :
( )7البحر الرائق.257/1 :
180

()5
قوله :وأجاب عنه [العراقي( )2(])1أنه كان نائما وقت الصبح والنائم غير مكلف(.)3
أقول :وأجاب عنه بعضهم :بأن الوجوب متوقف على البيان (و/15/ج) وأول ما
بين الظهر بإمامة جبريل عليه الصالة والسالم(.)4

ش ِاء َوقَـ ْو ُل
الرْك َعتَـ ْي ِن بَـ ْع َد ال ِْع َ
ِألَنَّهُ ُسنَّةُ ال ِْع َ
ْمهُ قَـ ْبـلَ َها َك َّ
ش ِاء تَـبَـ ًعا ل ََها فَ َال يَـثْبُ ُ
ت ُحك ُ
ِح و ِعندهما َال يجوز فِ ِيه نَظَر؛ ِألَنَّه سنَّةٌ ِعندهما يجوز تَـرُكه أَص ًال وأَ َشار إلى أ َّ ِ
َّ
يب
الشار ِ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ
ٌ ُ ُ َْ َُ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ
َن التـ َّْرت َ
اج ِ
ت و ِع ْن َد ُهما ل َْيس بِو ِ
ِ
ِ ِ
ح بِ ِه فِي بَ ِ
اجب
ب ع ْن َدهُ َك َما َسيُ َ
بَـ ْيـنَهُ َوبَـ ْي َن غَ ْي ِره َو ٌ
ص ِّر ُ
اب الْ َف َوائ َ َ
َ َ َ
ِ
سنِّـيَّتِ ِه(.)5
لُ
قوله :وقول الشارح :وعندهما ال يجوز فيه نظر؛ ألنه سنة عندهما يجوز تركه

أصال(.)6

( )1ما بين المعقوفتين في النسخة ( أ ) الغزالي.

( )2العراقي :هو زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي األصل ،ال ِمهراني
المولد ،المصري الشافعي .توفي سنة ( 806هـ) ،من كتبه :نظم الدرر السّنية منظومة في السيرة النبوية

(ألفية السيرة النبوية) ،األلفية في غريب القرآن .ينظر :التحفة اللطيفة السخاوي ،558/2 :شذرات الذهب
ابن العماد ،55/7 :األعالم للزركلي.344/3 :
( )3ينظر :البحر المحيط للزركشي.68/2 :
( )4عن ابن عباس قال :قال رسول الل  :أمني جبريل عند البيت مرتين ،فصلى بي الظهر حين مالت
الشمس قدر الشراك ،وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله ،وصلى بي المغرب حين أفطر
الصائم ،وصلى بي العشاء حين غاب الشفق ،وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم.
ينظر :صحيح ابن خزيمة.168/1 :
( )5البحر الرائق.259/1 :
اجبا مثل تثليث الوضوء ،ومثل المضمضة ،واالستنشاق
( )6هي كل ما ثبت عن النبي  ولم يكن
مفروضا وال و ً
ً

عند بعضهم ،ومثل تقديم اليمنى على اليسرى ،ومثل الركعتين قبل فرض الصبح ونحو ذلك .ينظر :فواتح

الرحموت بشرح مسلم الثبوت ،96/2 :بهامش المستصفى للغزالي ،األحكام في أصول األحكام لآلمدي:
 ،127/1التحرير في أصول الفقه البن الهمام.20 -19/3 :
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أقول وفيه تأمل ،ألن كالمهما (ظ/15/أ) على الوتر الذي هو سنة تبعا للعشاء،
إذا فعل قبل أداء العشاء ال يكون وت اًر؛ ألن السنة يجوز تركها ،والذي يبين ذلك ما ذكره
في الجوهرة ،وفي النهاية" :ولو أوتر قبل العشاء متعمداً أعاده بال خالف"(" ،)1وان أوتر
ناسياً للعشاء( ،و/ 13/د) وصلى العشاء على غير وضوء ،ثم نام وقام وتوضأ وأوتر ثم
تذكر فعنده ال يعيد الوتر"( ،)2وعندهما يعيد في الحالتين ،ألنهما سنة من سنن العشاء
فساد في العشاء أعاد العشاء
كركعتي العشاء ،ولو صلى العشاء وركعتيها ثم تبين له ٌ
()3

وأعاد الركعتين إجماعا ،ألنها تتبع لها

انتهى.

يث َّ ِ
أ ِ
ب تَـ ْع ِجيلُ َها لِح ِد ِ
ت َّ
س
ب إذَا غَ ُربَ ْ
يح ْي ِن « َكا َن يُ َ
صلِّي ال َْمغْ ِر َ
َي َونُد َ
الصح َ
َ
ْ
الش ْم ُ
اب» ويكْرهُ تَأ ِْخيرَها إلى ا ْشتِب ِ
اك الن ِ ِ ِ
ت بِال ِ
ْح َج ِ
ال أ َُّمتِي بِ َخ ْير َما
«ال تَـ َز ُ
َح َم َد َ
َوتَـ َو َار ْ
ُّجوم ل ِرَوايَة أ ْ
ُ
َ
ُ
َُ َ
وم» ذَ َك َرهُ َّ
ب َال
ِح َوفِ ِيه بَ ْح ٌ
ث إ ْذ ُم ْقتَ َ
ب َحتَّى تَ ْشتَبِ َ
ُّج ُ
ضاهُ النَّ ْد ُ
ِّروا ال َْمغْ ِر َ
ك الن ُ
الشار ُ
لْ
َم يُـ َؤخ ُ
اح ِة َوفِي ال ُْم ْبتَـغَى بِال ُْم ْع َج َم ِة َويُكْرهُ تَأ ِْخير ال َْمغْ ِر ِ
الْ َك َر َاهةُ لِ َج َوا ِز ِْ
ب(.)4
اْلبَ َ
ُ
َ
قوله :وحده.

أقول :غايته ،وقد ذكر غايته ولم يذكر ابتداءه ،والظاهر أن السبيل إلى معرفته
()5

ما يعده الناس تأخي اًر ،وسيأتي عن األسرار

في شرح قوله والمغرب تعجيل الصالة:

( )1البناية شرح الهداية للعيني.32/2 :
( )2الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزيدي.42/1 :
( )3ينظر :بدائع الصنائع للكاساني ،272/1 :الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزيدي.42/1 :
( )4البحر الرائق.261/1 :
( )5كتاب األسرار :أَبو َزْيد الدبوسي :هو عبد الل بن عمر بن عيسى ،أبو زيد :أول من وضع علم الخالف
وأبرزه إلى الوجود .كان فقيها باحثا .نسبته إلى دبوسية ،تأسيس النظر – ط ،في ما اختلف به الفقهاء أبو

الشافعي ،و«األسرار – تم تحقيقه في جامعة الزرقاء في األردن ،وتمت طباعة من
حنيفة وصاحباه ومالك
ّ
قبل و ازرة الوقاف األردنية 1420ه1999-م» شستربتي ( )5150في األصول والفروع ،عند الحنيفة.

ينظر :وفيات األعيان 410/1 :وشذرات الذهب ،245/3 :الجواهر المضية.339/1 :
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()5
أداؤها في النصف األول من وقتها ،والتوفيق بين ما هنا وبين ما في األسرار إما بحمل
ما في األسرار على المغرب (و/14/ب) فقط ،بدليل أن الكالم فيه ،وبقوله تلوه( )1بغير
فاصل ،وفي فتح القدير تعجيلها هو أن ال يفصل بين األذان واإلقامة إال بجلسة خفيفة،
أو سكتة على الخالف الذي سيأتي"( ،)2وتأخيرها لصالة ركعتين مكروه( ،)3فإنه صريح
في المغرب ،انتهى(.)4
أو يحمله على ظهر الشتاء وال يخالف قوله وحده أن تصلي قبل المثل؛ ألنه في
ظهر الصيف قطعا ،فيكون معنى ما هنا :ال يبلغ تأخير ظهر الصيف ،أن يصليه بعد
المثل ،وما في األسرار ال يخرج عن التعجيل في ظهر الشتاء بأدائه في النصف األول
كله ،بل يكون آتياً بالمندوب فيه لضيق الوقت في الشتاء وسعته في الصيف ،واألول
()5

أولى؛ ألن النقل فيه متواتر

(ظ/15/ج) وأما الثاني :فلم أر صريح النقل (و/16/أ) فيه

مع أنه لو قبل به لكان له وجه عنده من تدبره ،تأمل.
وقوله :ألن النقل فيه أي في الحد الفاصل بين التعجيل والتأخير بالمغرب ،فانهم
صرحوا قاطبة به ،بخالف مسألة كونه ال يخرج عن التعجيل في ظهر الشتاء بأدائه في
آخر النصف األول ،فإناً لم نره فافهم.
( )1في النسخة ( أ ) تلوه .وفي باقي النسخ تكره.
( )2فتح القدير للكمال ابن الهمام.227/1 :
( )3تبيين الحقائق للزيلعي.84/1 :
( )4ينظر :تبيين الحقائق للزيلعي ،87/1 :الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزيدي.70/1 :
( )5المتواتر في اللغة ،قال ابن منظور :التواتر :التتابع ،وقيل :هو تتابع األشياء وبينها فجوات وفترات ،وقال
ئ مصطفة ،ينظر :لسان
اللحياني :تواترت اإلبل والقطا وكل شيء :إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم ت ِج ْ
العرب.321/5 :
قال ابن الصالح في تعريفه :هو عبارة عن الخبر الذي ينقله َمن يحصل العلم بصدقه ضرورة ،وال بد في إسناده
من استمرار هذا الشرط من أوله إلى منتهاه .ينظر :التقييد واإليضاح.775/1 :
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()5

ش ِاء تَـ ْقلِيل الْجم َ ِ
احتِم ِ
ال ال َْمطَ ِر َوالطِّي ِن الْغَْي ُن لُغَةٌ فِي الْغَْي ِم
َوفِي تأخير ال ِْع َ
اعة َعلَى ْ َ
َ ََ
اح ولَي ِ ِ
وع قَـ ْبل الْوق ِ
ْت؛ ألن الظُّ ْه َر قَ ْد آخر
ابَ ،ك َذا فِي ِّ
َو ُه َو َّ
الس َح ُ
س فيه َو ْه ُم ال ُْوقُ ِ َ َ
الص َح ِ َ ْ َ
فِي َه َذا الْيَـ ْوِم(.)1
قوله :وفي تأخير العشاء تقليل الجماعة على احتمال المطر والطين(.)2

أقول :لفظ المبسوط" :وتعجل العشاء لدافع الحرج عن الناس فانهم يتضررون
بالمطر(ظ/13/د) بأخذهم قبل رجوع إلى بيوتهم ،وعنده الغيم ينتظر المطر ساعة فساعة،
فتعجيل العشاء لينصرفوا إلى منازلهم قبل أن يمطروا ،انتهى(.")3
أقول :وعبارات كتب علمائنا قاطبة في علة المسألة أنه خشية تقليل الجماعة وهي
تقيد أن المصلي في بيته يؤخر لعدمها في حقه ،تأمل(.)4

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أولها َع ْي ُن يَـ ْوِم الْغَْي ِم
ص َالة في َ
يل ُك ِّل َ
(قَـ ْولُهَُ :وَما ف َيها َع ْي ُن يَـ ْوم غَ ْين) أي َونُد َ
ب تَـ ْعج ُ
ْت الْمكْر ِ
ِ
ص ِر احتِم َ ِ ِ
ِ
ِ
وه(.)5
ص ُر َوال ِْع َ
َوه َي ال َْع ْ
شاءُ؛ ألن في تأخير ال َْع ْ ْ َ
ال ُوقُوع َها في ال َْوق َ ُ
قوله :ألن في تأخير العصر احتمال وقوعها في الوقت المكروه(.)6

أقول( :ظ/ 14/ب) يقتضي دخول من يصلي في بيته منفردا في هذا الحكم،
( )1البحر الرائق.261/1 :
( )2ينظر :الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني.41/1 :
( )3المبسوط للسرخسي.149/1 :

صف لما ِفي ِه من تقليل
(َ )4ما بعد نصف اللْيل يكره ِفي ِه أ ََداء اْلع َشاء َال غير كي َال ي َؤخر اْلع َشاء إِلَى ّ
الن ْ
اعة .ينظر :تحفة الفقهاء للسمرقندي .107/1 :إما تقليل الجماعة الشتغال الناس بالقيلولة ،واما
اْل َج َم َ
اإلضرار بهم لتأذيهم بالحر ،وقد انعدم هذان المعنيان في الشتاء فيعتبر فيه معنى المسارعة إلى الخير،

وروي .ينظر :بدائع الصنائع للكاساني .125/1 :وفي العصر والعشاء تعجيلهما ألن في تأخير العشاء
تقليل الجماعة على اعتبار المطر .ينظر :لهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني.41/1 :
( )5البحر الرائق.261/1 :
( )6ينظر :المبسوط للسرخسي ،147/1 :بدائع الصنائع للكاساني ،126/1 :تبيين الحقائق للزيلعي.85/1 :
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()5
تأمل(.)1
قوله :ألنه الظهر قد أخر في هذا اليوم إلى آخره.
أقول :بيانه أن الظهر يندب تأخيره إذا كان يوم غيم فإذا أداه في آخر الوقت،
علم به دخول وقت العصر فانتفى الوهم بتأخير الظهر(.)2
وكذلك المغرب يندب تعجيله إال في يوم الغيم فإنه يندب تأخيره حتى يتيقن الغروب
بغالب الظن ،فإذا أخره إلى هذا الحد فقط حفظ وقته وبه يعلم دخول وقت العشاء فينتفي
وهم الوقوع قبل الوقت(،)3
إذا التعجيل في العصر والعشاء يكون بعد التأخير في الظهر والمغرب( ،)4فتأمل
ذلك.

ِ
اجبةً فَ ِهي غَيـر ِ
ِ
صان فِي الْوق ِ
ْت
ت َّ
فَإن َكانَ ْ
الص َالةُ فَـ ْر ً
يحة؛ ألنها لنُـ ْق َ
ضا أو َو َ َ ْ ُ َ
صح َ
َ
ِ
اد ِة الْ ُك َّفا ِر الْمستَـ َف ِ
ِ
سبَ ِ
اد ِم ْن قَـ ْولِ ِه « أن َّ
س تَطْلُ ُع بَـ ْي َن قَـ ْرنَ ْي
ب ْاأل ََداء فِ ِيه تَ ْشبِ ًيها بِ ِعبَ َ
ُْ
بَ
الش ْم َ
ت لِلْغُر ِ
وب
استَـ َو ْ
ت قَ َارنَـ َها فَإذا َزال ْ
َش ْيطَان إذا ْارتَـ َف َع ْ
ت فَ َارقَـ َها ،ثُ َّم إذا ْ
َت فَ َارقَـ َها فَإذا َدنَ ْ ُ
ات» رواهُ مالِ ٌ ِ
اع ِ
ْم َوطَِّإ(.)5
ت فَ َارقَـ َها َونَـ َهى َع ْن َّ
ْك َّ
قَ َارنَـ َها َوإذا غَ َربَ ْ
الص َال ِة فِي تِل َ
الس َ
ََ َ
ك في ال ُ
قوله :المستفاد من قوله  أن الشمس تطلع بين (و/16/ج) قرني شيطان

( )1ينظر :االختيار لتعليل المختار.40/1 :
( )2ينظر :تبيين الحقائق للزيلعي ،84/1 :الجوهرة النيرة،43/1 :
( )3ينظر :تبيين الحقائق للزيلعي ،84/1 :درر االحكام.53/1 :
( )4ينظر :تبيين الحقائق للزيلعي ،85/1 :العناية شرح الهداية للبابرتي.230/1 :
( )5البحر الرائق.262/1 :
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()5
( )1

أقول( :حديث)

الشمس تطلع ومعها قرن شيطان قال العلقمي(()2ظ/16/أ) في

شرح الجامع الصغير( :)3قال شيخنا قال الخطابي( ،)4اختلفوا في تأويل هذا الكالم فقيل
معنى مقارنة الشيطان للشمس عند دنوها للطلوع والغروب.
ويوضحه .قوله :فإذا ارتفعت فارقها إلى آخره،
فحرمت الصالة في هذه األوقات لذلك.
"وقيل معنى قرن شيطان قوته من قولك انا مقرن لهذا األمر أي مطبق له قوي
عليه ،وذلك ألن الشيطان إ نما يقوي أمره في هذه األوقات ألنه يسول لعبدة الشمس أن
يسجدوا لها في هذه األوقات،
وقيل قرنه :حزبه وأصحابه الذين يعبدون [الشمس"(.)5
وقيل :الشيطان يقابل الشمس عند طلوعها وينتصب]()6دونها حتى (و/14/د)
ول ِ
ِ
ِ
ال :إِن الش ْم َس
(َ )1مالِ ٌ
الل  قَ َ
ُّنابِ ِحي( ،أَن َرس َ
َسلَ َمَ ،ع ْن َعطَا ِء ْب ِن َي َس ٍارَ ،ع ْن َع ْب ِد الل الص َ
كَ ،ع ْن َزْيد ْب ِن أ ْ
ت لِْلغر ِ
طِ
وب
تَ ْ
طلع َو َم َعهَا قَ ْرن الش ْي َ
ت فَ َارقَهَا ،فَِإ َذا َدَن ْ
ت قَ َارَنهَا ،فَِإ َذا َازلَ ْ
استَ َو ْ
ان ،فَِإ َذا ْارتَفَ َع ْ
ت فَ َارقَهَا ،ثم إِ َذا ْ
ت فَارقَها ،ونهى رسول ِ
اع ِ
ات) .أخرجه مالك في الموطأ:
الل َ ع ِن الص َال ِة ِفي تِْل َ
ك الس َ
قَ َارَنهَا ،فَِإ َذا َغ َرَب ْ َ َ َ َ َ َ
 306/1رقم 246/741 :والنسائي في المجتبى 133/1 :رقم 558/1 :وابن ماجه في سننه304/2 :

رقم 1253 :والبيهقي في سننه الكبير454/2 :رقم.4455 :
( )2العلقمي :هو شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي الشافعي ،فقهاء الشافعية
بالديار المصرية في القرن العاشر الهجري ،توفي سنة (969هـ) ،من كتبه :قبس النيرين حاشية على
تفسير الجاللين ،الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير .ينظر :األعالم للزركلي.196/6 :
( )3الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير :شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي
الشافعي ،توفي سنة (969هـ) .ينظر :خزانة التراث  -فهرس مخطوطات.412/22 :
( )4الخطابي :هو حمد بن محمد بن إبراهيم البستي ،أبو سليمان من أهل كابل ،من نسل زيد بن الخطاب)
فقيه محدث ،قال فيه السمعاني :إمام من أئمة السنة ،من كتبه :معالم السنن في شرح أبي داود ،غريب
الحديث ،شرح البخاري .ينظر :معجم المؤلفين ،166/1 :طبقات الشافعية.218/2 :
( )5البناية شرح الهداية للعيني.68/2 :
( )6ما بين المعقوفتين سقط من النسخة « أ »
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()5
سجود(و/15/ب) الكفار للشمس عباده
يكون طلوعها بين قرينه وهما جانبا اًرسه فينقلب
ٌ

له(.)1

وقال القاضي عياض( :)2معنى قرن شيطان هنا يحتمل الحقيقة ولمجاز ،إلى
()3

الحقيقة ذهب الداودي

وغيره ،وال بعد فيه ،وقد جاءت آثار مصرحة بغروبها على قرني
()5

الشيطان( .)4وأنها عند الغروب [تريد]

السجود لل تعالى ،فيأتي الشيطان يصدها فتغرب

بين قرنيه ويحرقه الل تعالى(.)6
وقيل معنى المجاز واالتساع ،وان قرني الشيطان أو قرنه األمة التي تعبد الشيطان
وتطيعه في الكفر بالل ،وأنها لما كانت يسجد لها ويصلي من يعبدها من الكفار حينئذ
نهى النبي  عن التشبه بهم(.)7

( )1ينظر :بدائع الصنائع للكاساني.296/1 :
( )2القاضي عياض :هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ،أبو الفضل .أصله من األندلس.
أحد عظماء المالكية .كان إماما حافظا محدثا فقيها متبحرا .توفي سنة ( 544هـ) من كتبه :التنبيهات
المستنبطة في شرح مشكالت المدونة في فروع الفقه المالكي ،كتاب اإلعالم بحدود قواعد اإلسالم .شجرة
النور الزكية :ص ،140والنجوم الزاهرة ،285/5 :ومعجم المؤلفين لعمر كحالة.16/8 :
( )3الداودي :هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود ،أبو الحسن ،الداودي ،البوسنجي فقيه،
توفي سنة ( 467هـ) محدث .طبقات الشافعية ،228/3 :وشذرات الذهب ،327/3 :والنجوم الزاهرة:
.99/5
( )4عبد الرزاق ،عن ابن جريج ،عن عطاء قال :سمعت أن صالة التطوع تكره نصف النهار إلى أن تزيغ
الشمس ،وحين يحين طلوع الشمس ،وحين يحين غروبها " قال " :بلغني أنها تطلع بين قرني الشيطان،
وتغرب بين قرنيه " ،انفرد به المصنف من هذا الطريق.
( )5ما بين المعقوفتين سقط من النسخة « أ »
( )6ينظر :بدائع الصنائع للكاساني.296/1 :
( )7النبي  نهى عن الصالة عند طلوع الشمس ،وقال :إنها تطلع بين قرني شيطان يزينها في عين من
يعبدها حتى يسجد لها فإذا ارتفعت فارقها ،فإذا كانت عند قائم الظهيرة قارنها ،فإذا مالت فارقها ،فإذا دنت
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()5
قلت :صحح النووي حمله على الحقيقة ،انتهى(.)1

َّمنَا َعن الْ ُق ْنـي ِة ْ ِ
تأخير ال َْمغْ ِر ِ
الرْك َعتَان َال تَ ِزي ُد َعلَى الْ َقلِ ِ
اء الْ َقلِ ِ
يل
يل َو َّ
ب فَـ َق ْد قَد ْ ْ َ
استثْـنَ َ
ِ
إ ْذ تَج ُ ِ
«صلُّوا قَـ ْبل ال َْمغْ ِر ِ
ب َرْك َعتَـ ْي ِن(.)2
ي أنه  قَ َ
ص ِح ِ
يح الْبُ َخا ِر ِّ
ال َ
وز في ِه َما َوفي َ
ُ
َ
قوله :فقد قدمنا عن القنية إلى آخره.

أقول :الذي قدمه في شرح قوله والمغرب من استثناء القليل إنما هو عن المبتغى
بالمعجمة.

ثُ َّم يصلُّو َن َعلَى ال ِ
ض ِل َوفِي َش ْر ِح ال ُْم ْنـيَ ِة َم ْع ِزيًّا
ْجنَ َازِة ،ثُ َّم يَأْتُو َن بِ ُّ
السن َِّة َول ََعلَّهُ بَـيَا ُن ْاألَفْ َ
َُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْخي أ َّ
ْج ُم َع ِة َو ِه َي ُسنَّةٌ
َن الْ َف ْتـ َوى َعلَى تَأْخي ِر َ
ص َالة الْجنَ َازة َع ْن ُسنَّة ال ُ
إلى ُح َّجة الدِّي ِن الْبَـل ّ
فَـ َعلَى َه َذا تُـ َؤخَّر َع ْن ُسن َِّة ال َْمغْ ِر ِ
ب؛ ِألَنـَّ َها آ َك ُد(.)3
ُ
قوله :ولعله بيان لألفضل.

أقول :إن كان راجعا لتقديم الجنازة على السنة فمسلم ،وأن كان راجعا لتقديم صالة
المغرب على الجنازة(ظ/16/ج) فغير مسلم.
إذاً :الظاهر إن كان على سبيل الوجوب لتعليلهم (و/17/أ) فإن المغرب فرض
عين ،والجنازة فرض كفاية ،وألن الغالب في كالمهم في مثله إرادة الوجوب([ ،)4فتأمل.
للغروب قارنها ،فإذا غربت فارقها فال تصلوا في هذه األوقات ،ينظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
للكاساني.296/1 :

( )1وقَا َل اْلقَ ِ
اضَ :و َم ْع َنى قَ ْرَني الش ْيطَ ِ
ي
ب الداوِد ُّ
اضي ِع َي ٌ
ان ه َنا َي ْحتَ ِمل اْل َحِقيقَةََ ،واْل َم َج َاز َوِالَى اْل َحِقيقَ ِة َذ َه َ
َ
ْ
ِِ
ان ،وأَنها ت ِريد ِع ْن َد اْلغر ِ
ود
صر َحةٌ بِغروبِهَا َعلَى قَ ْرَن ْي الش ْي َ
وب السُّج َ
اء ْ
ت آثَ ٌار م َ
َو َغ ْيره َوَال ب ْع َد فيهَ ،وقَ ْد َج َ
طِ َ َ
ان َيص ُّد َها فَتَ ْغرب َب ْي َن قَ ْرَن ْي ِه َوي ْح ِرقه الله .ينظر :طرح التثريب في شرح التقريب:
لِل ِه تَ َعالَى فََيأْتِي َش ْيطَ ٌ
 ،196/2تنوير الحوالك شرح موطأ مالك.171/1 :

( )2البحر الرائق.266/1 :
( )3البحر الرائق.266/1 :
( )4ينظر :األصل للشيباني ط قطر ،247/1 :المحيط البرهاني البن مازه.202/2 :
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قوله" :الفتوى على تأخير صالة الجنازة عن سنة الجمعة.
قال في النهر :كأنه إلحاق لها بصالة(.")1

غ ِمن ِِ
ِ
ِ ِِ
َجابُوا
سَ
ك َع ْن الْ ُخطْبَة َحتَّى يَـ ْف ُر َ ْ َ
ص َالته َك َما أ َ
َو َج َوابُـ ُه ْم ب َح ْمله َعلَى َما إذَا أ َْم َ
بِ ِه فِي واقِع ِة سلَيك الْغَطََفانِ ِّي فَـغَيـر منَ ِ
ب ِْ
اسب لِ َم ْذ َه ِ
اْل َم ِام لِ َما َعلِ ْمت أَنَّهُ يَ ْمنَ ُع َّ
الص َالةَ
َ َ ُْ
ُْ ُ
بِمج َّرِد ُخر ِ
الص َال ِة(.)2
غ ِم ْن َّ
وج ِه قَـ ْب َل الْ ُخطْبَ ِة إلى أَ ْن يَـ ْف ُر َ
َُ ُ
قوله :سليك( :)3قال في القاموس سليك كزبير(.)5(])4

( )1النهر الفائق البن نجيم.169/1 :
( )2البحر الرائق.167/2 :
الصحيح من حديث جابر أنه دخل يوم الجمعة
( )3سليك بن عمرو :أو ابن هدبة
الغطفاني ،ووقع ذكره في ّ
ّ
النبي  يخطب ،فقال« :أصلّيت»؟ وهو في البخاري مبهم .ينظر :اإلصابة.138/3 :
وّ
( )4القاموس المحيط :الفيروز آبادي :ص .943

( )5ما بين المعقوفتين من قوله (تأمل) في الصفحة السابقة الى هنا :سقط من النسخة (أ ،ب).
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اخلامتة

الحمد لل والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول الل وعلى آله وصحبه ومن
وااله..
وبعد :فهذه خاتمة بحثنا نوجزها بما يأتي:
ٍ
مستل من رسالة ماجستير عنوانها (مظهر
 -1البحث عبارة عن تحقيق جزٍء
الحقائق الخفية من البحر الرائق لالمام خير الدين الرملي الحنفي
(ت1081هـ) من بداية المخطوط إلى صالة المريض -دراسة وتحقيق).
 -2كان مضمون البحث عبارة عن بعض أحكام الصالة التي ذكرها مؤلف
المخطوط المذكور.
 -3في البداية كانت دراستنا عن حياة االمام خير الدين الرملي الحنفي ومولده
ووفاته ،ثم عن شيوخه وتالميذه فقد اتضح انه تتلمذ على يد كثير من علماء
عصره منهم :العالّمة الشيخ محمد بن عمر بن محمد سراج الدين الحانوتي
الحنفي والشيخ سالم بن محمد عز الدين بن محمد عز العرب أبو النجا
السمهوري المصري المالكي والشيخ محمد بن تقي الدين ابو بكر بن داود بن
عبد الرحمن العلواني الحموي والشيخ فائد بن مبارك البياري المصري األزهري
الحنفي وغيرهم ،كما تتلمذ على يديه الكثير  .منهم :ولده الشيخ محيي الدين
بن خير الدين الرملي وولده اآلخر الشيخ نجم الدين محمد بن خير الدين بن
احمد الرملي والشيخ إبراهيم بن سليمان الجينيني والسيد الهمام الشيخ محمد
بن السيد كمال الدين بن حمزة النقيب وغيرهم.
 -4كانت لالمام الرملي الحنفي مكانة مرموقة بين علماء عصره ،فوصفوه باإلمام
المفسر المحدث الفقيه اللغوي الصرفي النحوي العروضي البياني.
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 -5عاش الشيخ الرملي رحمه الل تعالى في زمن الدولة العثمانية ،وهي في أوج
اتساعها ،وبسط نفوذها ومبادئها اإلسالمية على العالم العربي واإلسالمي.
 -6كانت حياته االجتماعية مفعمة بالخير ،والبركة ،والنفع لآلخرين من أبناء
أهله ،وأقاربه ،وجيرانه ،وأتباعه من طالب العلم ،وأحبابه ،وأهل بلده ،وما
حولها من أبناء مجتمعه ،فكان حريصاً على إفادة الناس ،وجبر خواطرهم
مكرماً للعلماء ،وطلبة العلم غيو اًر عليهم ناص اًر مدافعاً عنهم ما استطاع.
 -7أما حالته االقتصادية فهي كانت ميسورة جداً؛ ألنه صاحب أمالك لعقارات،
وبساتين ،وقد حصل على أغلب هذه األموال بعد عودته من األزهر ،واقامته
في غزة ،وأغلب هذه العقارات كانت من بنائه ،فهو يجد فن البناء ،والعمارة.
 -8المسائل التي تضمنتها اللوحات المحققة في هذا البحث هي عن الصالة
ومتى فرضت وبيان أول أوقاتها ونهاية كل وقت فيها.
 -9يستدل كثي ار على ما يذكره من آراء وأقوال باألحاديث واآلثار.
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قائمة املصادر واملراجع

 -1االختيار لتعليل المختار ،عبد الل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي،
مجد الدين أبو الفضل الحنفي (ت683هـ) ،عليها تعليقات :الشيخ محمود
أبو دقيقة ،مطبعة الحلبي ،القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية ،بيروت،
وغيرها)1356 ،هـ1937-م.
 -2ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن
يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (ت745هـ) ،تحقيق وشرح ودراسة:
رجب عثمان محمد ،مراجعة :رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،
ط1418 ،1هـ1998-م.
َصل ،أبو عبد الل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت189هـ) ،تحقيق
 -3األ ْ
اسة :الدكتور محمد بوينوكالن ،دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان ،ط،1
در َ
َو َ

1433هـ2012-م.

 -4األعالم ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي
(ت1396هـ) ،دار العلم للماليين ،ط2002 ،15م.
 -5البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف
بابن نجيم المصري (ت970هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،2د.ت.
 -6البحر المحيط في أصول الفقه ،أبو عبد الل بدر الدين محمد بن عبد الل بن
بهادر الزركشي (ت794هـ) ،دار الكتبي ،ط1414 ،1هـ1994-م.
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 -7بـ ــدائع الصـ ــنائع فـ ــي ترتيـ ــب الش ـ ـرائع ،عـ ــالء الـ ــدين ،أبـ ــو بكـ ــر بـ ــن مسـ ــعود
ب ـ ـ ــن أحم ـ ـ ــد الكاس ـ ـ ــاني الحنف ـ ـ ــي (ت587هـ ـ ـ ــ) ،دار الكت ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ــة ،ط،2
1406هـ1986-م.
 -8بلغة السالك ألقرب المسالك ،المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير
(الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِ َم ْذ َه ِب

ِْ
اإل َماِم َمالِ ٍك) أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،الشهير بالصاوي المالكي
(ت1241هـ) ،دار المعارف ،د.ت.

 -9البناية شرح الهداية ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت855هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،ط1420 ،1هـ2000-م.
الرزاق الحسيني،
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
 -10تاج العروس من جواهر القاموسّ ،

أبو الفيض ،الملقّب بمرتضى ،الزبيدي (ت1205هـ) ،المحقق :مجموعة من

المحققين ،دار الهداية.
 -11تبيين الحقائق للزيلعي ،عثمان بن علي بن محجن البارعي ،فخر الدين
الزيلعي الحنفي (ت 743هـ) لحاشية :شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد
بن يونس بن إسماعيل بن يونس الش ْلبِ ُّي (ت 1021هـ) ،المطبعة الكبرى
األميرية ،بوالق ،القاهرة ،ط1313 ،1هـ.
 -12التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم
بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت806هـ)،
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المحقق :عبد الرحمن محمد عثمان ،محمد عبد المحسن الكتبي ،ط،1
1389هـ1969-م.
 -13جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (ت321هـ) ،المحقق:
رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1987 ،1م.
 -14الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،عبد القادر بن محمد بن نصر الل
القرشي ،أبو محمد ،محيي الدين الحنفي (ت775هـ) مير محمد كتب خانه،
كراتشي ،د.ت.
ِ
ي اليمني
 -15الجوهرة النيرة ،أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبِيد ّ
الحنفي (ت800هـ) ،المطبعة الخيرية ،ط1322 ،1هـ.
 -16خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،محمد أمين بن فضل الل بن
محب الدين بن محمد المحبي الحموي األصل ،الدمشقي (ت1111هـ) ،دار
صادر ،بيروت.
 -17درر الحكام شرح غرر األحكام ،محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال
خسرو (ت885هـ) ،دار إحياء الكتب العربية ،د.ت.
 -18السيرة النبوية ،البن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،
أبو محمد ،جمال الدين (ت213هـ) ،تحقيق :مصطفى السقا وابراهيم
األبياري ،وعبد الحفيظ الشلبي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأوالده ،مصر ،د.ت.
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 -19السيرة النبوية (من البداية والنهاية البن كثير) ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر
بن كثير القرشي الدمشقي (ت774هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد الواحد ،دار
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان1395 ،هـ1976-م.
 -20شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد
العكري الحنبلي ،أبو الفالح (ت1089هـ) ،حققه :محمود األرناؤوط ،خرج
َ

أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق ،بيروت ،ط،1

1406هـ1986-م.
 -21شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني ،قاسم بن
عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (ت837هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،ط1428 ،1هـ2007-م.
 -22صحيح ابن خزيمة :أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن
صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت311هـ) ،المحقق :د .محمد مصطفى
األعظمي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت.
 -23صحيح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري ،للحافظ ابن حجر
العسقالني (ت852هـ) ،د.ت.
 -24طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي
(ت771هـ)،
 -25العناية شرح الهداية محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبد الل ابن
الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (ت786هـ) ،دار
الفكر.
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 -26فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام
(ت861هـ) ،دار الفكر.
 -27القاموس المحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى
(ت817هـ)،
 -28كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد الل كاتب جلبي
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت1067هـ)،
مكتبة المثنى ،بغداد( ،وصورتها عدة دور لبنانية ،بنفس ترقيم صفحاتها،
مثل :دار إحياء التراث العربي ،ودار العلوم الحديثة ،ودار الكتب العلمية)،
1941م.
 -29الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ،نجم الدين محمد بن محمد الغزي
(ت1061هـ).
 -30لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور
األنصاري الرويفعى اإلفريقي (ت711هـ) ،دار صادر ،بيروت ،ط،3
1414هـ.
 -31المبسوط ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت483هـ).
 -32المجموع في شرح المهذب :يحيى بن شرف بن مري (ت676هـ) ،خزانة
التراث.
 -33المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة  ،أبو المعالي
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َم َازةَ البخاري الحنفي

(ت616هـ),
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 -34المدونة ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت179هـ)،
دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1994-م.
 -35المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الل  ،مسلم
بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261هـ) ،المحقق :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 -36معجم البلدان ،شهاب الدين أبو عبد الل ياقوت بن عبد الل الرومي الحموي
(ت626هـ).
 -37معجم المؤلفين ،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي
(ت1408هـ) ،مكتبة المثنى ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 -38النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،يوسف بن تغري بردي بن عبد الل
الظاهري الحنفي ،أبو المحاسن ،جمال الدين (ت874هـ) ،و ازرة الثقافة
واإلرشاد القومي ،دار الكتب ،مصر.
 -39النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي
(ت1005هـ)
 -40الهداية في شرح بداية المبتدي ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني
المرغيناني ،أبو الحسن برهان الدين (ت593هـ) المحقق :طالل يوسف ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان.
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 -41هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إسماعيل بن محمد أمين بن
مير سليم الباباني البغدادي (ت1399هـ) ،طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة
في مطبعتها البهية استانبول  ،1951أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء
التراث العربي بيروت ،لبنان.
 -42وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد
بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي (ت681هـ) المحقق:
إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت.
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